
  

  "ְלדֹורֹות"                                          
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  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
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מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים
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:      השחרור תאריך 
 1944- חושב ש

                                חזרת לאחר /עברתלאן    שהית במחנה האם
       בוקרשט?)ציין מקום(השחרור  ?שם המחנה? עקורים
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  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)חברות בארגון, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(
  

 חנות ברומנובקה הייתה לאבי. משפחה לאמי הייתה שם, לרומניה עברנו, קשה כלכלי מצב בגלל, חודשים 6 ובגיל בישראל נולדתי

 הספר בבית בעברית למדו אחיי. ושמואל רפאל, חנה, צביה-דוליםהג אחיי ארבעת ואת אותי בבית גידלה ואמי גדולה טקסטיל

 להיות הספקתי אם זוכר ואינני ילדים בגן הייתי אני. העברית בשפה הייתה, אחותי של הסיום הצגת שאפילו זוכר ואני  היהודי

 עם במגע באנו לא, לדעתי .דתיים  דמאו היו שהוריי כיון, דבר לכל ודתיים יהודיים חיים וניהלנו יהודים המון היו בכפר. 'א בכתה

 של המשפחה עם בקשר היינו, כן וכמו לשני אחד מאוד ודאגנו טוב היה האחים בין הקשר. טוב היה הכלכלי ומצבנו מהכפר  הגויים

  .המכתבים את וקוראת לנו שהיה הגדול בסלון השטיח על מתיישבת, מהארץ מכתבים מקבלת הייתה שאמא זוכר אני. ברומניה אמי

  .ממנו קונים שהיו בגלל אבי את שהכירו באנשים נתקלנו לברוח והתחלנו לכיוונינו התקרבה כשהמלחמה

  
   על קורותיך בזמן המלחמה י/נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי /ארגון יהודי/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, יזניםפרט/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   :)ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
  

 שני י"ע מוחזקת חנה אחותי את רואה אני -שכחתי לא שמעולם חלום חלמתי 5/6 בן כשהייתי,המלחמה ערב ,1938/9 בשנת

  .מבכי מתעורר אני ואז בה ויורה חייל עומד לפניה. עלים ללא עץ עומד וברקע אדומים השמיים, חיילים

 אך לפרנס כדי קרח לחלק והחל סוס קנה אבא. מהבית חדרים שני רק לנו והשאירו החנות את לקחו, הרוסים תחילה נכנסו לכפר

 סדינים לתוך שיכלנו מה כל את הכנסנו, הצפון לכיוון הרוסים עם רוחלב ניסינו. ברחו והרוסים הגרמנים הגיעו חודשים כמה לאחר

 לברוח סיוןיבנ ברגל הלכו רבים יהודים של ושיירה העגלה על נסענו, הקטנים הילדים, אנו. לנו שהייתה הסוס עגלת על והעמסנו

 לנו נתן אבא את שהכיר רייםמהכפ אחד. מאחור נשארה המשפחה וכל בעליה לסחוב הצליח לא הסוס דרך כברת לאחר. מהכפר

 שהגענו עד לכפר מכפר אותנו העבירה המשטרה. בכפר מסתתרים שאנו הלשין השכנים אחד מה זמן לאחר אך בלילה לישון חדר

 אני: "לאחותי ואמר גבוה רומני קצין הגיע עברנו בו מהכפרים באחד. שונים ממקומות רבות יהודיות משפחות ריכזו בו למקום

 לא שאתם הזמן כל ותגידו) בוכרית (הזו השפה את תדברו. שפה עוד מדברים שאתם יודע ואני אמא של המשפחה תא, אתכם מכיר

 מוסלמים אלא, יהודים לא שאנו להראות כדי ראשונים תמיד צעדנו, שחומים יחסית שהיינו ואני אחי , אחותי, אמי, ומאז - "יהודים

 לומר חייב הייתי משהו לקבל וכשרציתי בוכרית לא אך, ורוסית רומנית לדבר יידעת, כילד. מוסלמי כמו להתפל שאבי זוכר ואני

  .השפה את למדתי וכך, בבוכרית זאת

 החגים את מציין היה אבא, חודשיים -חודש בערך שם היינו. פינה הייתה משפחה ולכל גדול חדר היה הגענו אליו הראשון במחנה

 קמח של דליים ושתי תחתונים עם למחנה הגיע אבי אחד יום.  שמן וקצת ןגפ מצמר שבת נרות מכינה הייתה ואמא הירח פ"ע

  .הקמח דליי לשתי בתמורה מכנסיו את לו ונתן כפרי פגש שהוא לי והסתבר

 תכננה מהמחנה לצאת רצתה כך שכל אחותי. השלישית בקבוצה היינו ואנחנו אחר למחנה קבוצות בשלוש אותנו העבירו זה ממחנה

 לא - ביחד נלך, שנלך לאן"ש לה ואמרה אותה משכה אחותי אך כך אחר אותנו ולפגוש השנייה הקבוצה של המשאית על לעלות

למה לא נתת לי "חודשיים ואחותי שרצתה לנסוע התווכחה וטענה -אחרי הקבוצה השנייה חיכינו לתורינו לפחות חודש. "נפרדים

  ".לנסוע



ה בית חולים ואני זוכר שאחי פתח את אחת מהדלתות במקום אליו הגענו עיר גדולה שהיה ב, לאחר שלקחו אותנו הגענו לטיגינה

באתי גם אני להציץ וראיתי ערימה ענקית של בגדים ונעליים וזיהינו שהיו שייכים לאנשים שלקחו . וקורא לאחי לבוא להסתכל

  .לפנינו

 שלושה -לאחר יומיים. ום קטן מאוד לישון בו בני משפחתנו נתנו מק7ולכל ) אולי זה היה בבנין המשטרה(בטיגינה היה אולם ענק 

  . מיטות ולפחות התחממנו מחום הגוף2הועברנו לבניין ישן ליד תחנת הרכבת ושם ישנו לרוחב על 

. לעבודות ניקיון  בבית חולים ומשם היו מביאים לנו אוכל) אחיותיי ואחי ואינני זוכר אם גם אמי, אבי(במשך היום הלכו המבוגרים 

  . גרמנים שמרו על המקום ואני ואחי  לא יצאנו מהבניין והיינו בחצרהרומנים וה

צרפו אלינו עוד ועוד יהודים שתפסו בדרך והגיעה אשה יפיפייה עם שני ילדים יותר קטנים ממני שהיו מצטלבים לפני , עם הזמן

הגיעו הרבה , בנוסף. ם את ילדיהכיון שכנראה היא התחתנה עם נוצרי אך בגלל שהיא עצמה יהודיה הביאו ג, ואחרי כל ארוחה

במשך החודשים שהיינו בטיגינה סבלנו מקור עז ועשינו נעליים מסמרטוטים וכאשר . נזירות וכומר כיון שטענו שמוצאם יהודי

  .חשבנו שבטוח יהיה יותר טוב ושמחנו על כך, הודיעו לנו שמעבירים אותנו למקום אחר

 14אחי שהיה בערך בן .  ועלינו כולנו על המשאיתאבי הרגיש לא טוב ואמר שקר לוביום שהגיעו אוטובוס ומשאית לאסוף אותנו 

  .עיר הבירה, קרא כל הדרך תהילים ואחת הנזירות שהייתה איתנו על המשאית צעקה משמחה שאנו נוסעים לכיוון קישינב

הבנו מה יהיה גורלנו והתחבקנו כולנו אך . שעד היום אינני זוכר את שמו וראינו חיילים מסביב,הורידו אותנו ביער כלשהו, אך אז

למה הבאתם אותנו "אמרה לאחד הקצינים , שנזכרה בדברי הקצין, אחר כך התברר שאחותי. לא מצאנו את אחותי ואחי הגדולים

 את אחותי הביאה אליו את אחי רפאל והורידו לו. והקצין ביקש לראות את אחד מאחיה!" אנחנו מוסלמים! אנחנו לא יהודים? לכאן

לאחר שראו שהוא נימול אמר אחד הקצינים שגם מוסלמים עושים ברית מילה ולכן אישר . המכנסיים כדי לבדוק אם עשו לו מילה

 מעט מהבור ושמענו את כל היריות ואני זוכר שהוריי  אותנוהרחיקה  המשאית.לאחותי להביא את כל משפחתה חזרה למשאית

שעתיים הגיעו כל החיילים הרומנים והתלוננו שהאוזניים שלהם כואבות ושהם לא  -  כעבור שעה.צבטו אותנו כדי שלא נבכה

  .שומעים

היה מחוק ליד שם משפחתינו ובעיפרון היה כתוב " יהודי"יחד עם החיילים הגענו למשרד משטרתי כלשהו ואחותי ראתה שהתואר 

  ".מוסלמי"

לא רחוק מכפר זה מצאנו בית . פחות בולגריות מאוד עשירות מש25שחיו בו , חזרנו לכפר הראשון אליו הגענו בתחילת הבריחה

   . שנים עם נוצרים נוספים שהגיעו לבתים הנטושים3-4גדול בכפר של גרמנים שעזבו וחיינו שם 

גילתה איפה אנו חיים ויום אחד הגיעה לכפר , שכנראה ניצלה בזכות אותו קצין שדיבר עם אחותי, ה של אמיתמשפח, בשלב כלשהו

היא שלחה לנו כסף ואתו ). כנראה כדי לקבל רישיונות מעבר וכדי שלא תפגע" (אנחנו לא קרובים" עגלה וצעקה בבוכרית אשה על

בימי שישי אמא הדליקה נרות מתחת למיטה .  עופות500-600שהתרבו לכדי )  הנפשות במשפחתינו7-ל( עופות 7-קנינו סוס ו

  .והיינו מכסים אותם בסדינים כדי שלא יראו

הזהירה אותנו שנברח כיון שהגבול , שאהבה מאוד את אמא, )שכנראה הרגישה שאנו יהודים(מזכירת הכפר , את סוף המלחמהלקר

 הימים שנסענו 10חתכנו את מאות העופות שהיו לנו כדי שיהיה לנו אוכל ל, לקראת הבריחה מהכפר. מתקרב ואנו עלולים להיהרג

  .וראינו שהרוסים כבר נכנסו אליה, דולה שאינני זוכר את שמהשהגענו לעיר ג. ברכבת עד שהגענו לרומניה

  

  



   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ העפלה, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(
  

ם מעל הקרובים של אמי שהגיעו גם הם  חדרי2גרנו בדירת . 1949לאחר שנחתם הסכם השלום נסענו לבוקרשט וחיינו בה עד 

  .'דרך קפריסין וכו, דרך איטליה, שלושת אחיי הגדולים הגיעו לארץ כל אחד בנפרד. לעיר

  ).וינט'אני חושב שעלינו דרך הג (1949- אחי ואני עלינו ארצה באוניה ב, הוריי

  . שם ראיתי חמורים בפעם הראשונה, ורקיהכשעוברים את ט, בעיקר את הקטע מבוספרו, את הנסיעה באונייה אני זוכר לטובה

  י על חייך  בארץ/נא ספר
  ):'דורות המשך וכו/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
  

 לקחו אותנו מחיפה.  וכל מיני אבקות עם ריח זוועתי כדי להרוג את כל החיידקים שהיו עלינוDDTכשהגענו לחיפה שמו עלינו 

אחי הגדול היה בקיבוץ ואחותי הייתה . למעברה בנתניה וכבר למחרת אמי ואחי  נסעו לאחותי בתל אביב שהייתה נשואה עם ילד

  .לאחר כמה ימים במעברה עברנו לתל אביב ומשם עברנו לגור בשכונת גאולה בירושלים. אצל דודה שלנו

אחרי . ירוואני חושב שעוד הלכתי לבית ספר וכעבור שנה התגייסתי לחיל האו") סוחר תמיד נשאר סוחר("אבי פתח חנות ירקות 

 ילדים 2נולדו לנו . ימאורוגווא עם בחורה במונטבידאו נסעתי לטייל בברזיל והתחתנתי 1958-הצבא עבדתי בקול ישראל וב

". פקעס'פיצ"שכרתי בו חנות ומכרתי הייתי פקיד קבלה במלון ואחר כך ה, בתחילה. אז חזרנו לירושלים, 1972ועבדתי כסוחר עד 

 וחצי ומאז 9 ובני היה בן 12בתי הייתה אז בת .  שנים היא סבלה עד שנפטרה9-בשנה בה הגענו לארץ התגלה אצל אשתי סרטן ו

  . נכדים ירושלמים ועד היום יש לי קשר טוב מאוד עם משפחתה של אשתי ממונטבידאו8יש לי . גידלתי אותם לבדי

  


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



